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จดุประสงค:์ 

จดุประสงคข์องนโยบายนีค้อืเพือ่ก าหนดเกณฑท์ีจ่ะน าไปใชโ้ดย Loma Linda University Medical 

Center, Loma Linda University East Campus Hospital, Loma Linda University Surgical Hospital และ  

Loma Linda University Health Beaumont-Banning และ Loma Linda University Behavioral Medicine 

Center (ตอ่ไปนีเ้รยีกรวมวา่ LLUBMC) 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง รวมถงึมาตรา 501(r) 

ของประมวลรัษฎากร (Internal Revenue Code, IRC) ปี 1986 ฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ 
และกฎระเบยีบตา่งๆทีม่อียู ่
และกฎหมายวา่ดว้ยนโยบายการก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของโรงพยาบาลรัฐแคลฟิอรเ์นยี  (California 

Hospital Fair Pricing Policies Act) 

โรงพยาบาลทีด่แูลผูป่้วยระยะเฉียบพลันตอ้งน านโยบายและแนวปฏบิัตติา่งๆ 
มาใชใ้หส้อดคลอ้งกับกฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี และ IRC มาตรา 501(r) ซึง่รวมถงึขอ้ก าหนดตา่งๆ 

ส าหรับนโยบายทีเ่ขยีนขึน้ในการใหส้ว่นลดและการดแูลรักษาเพือ่การกศุลแกผู่ป่้วยทีม่คีณุสมบัตเิหมาะส
มทางการเงนิ นโยบายฉบับนีม้เีจตนาเพือ่สนองตอบตอ่ขอ้ผกูมัดทางกฎหมายดังกลา่ว 
และใหทั้ง้การดแูลรักษาเพือ่การกศุล 
และสว่นลดแกผู่ป่้วยทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมทางการเงนิภายใตข้อ้ตกลงและเงือ่นไขของนโยบายความชว่
ยเหลอืทางการเงนิ (Financial Assistance Policy, FAP) ของ LLUBMC   

 

ขอบเขตของนโยบาย: 

นโยบายนีเ้กีย่วกับความชว่ยเหลอืทางการเงนิที ่LLUBMC 
จัดหาใหแ้กผู่ป่้วยส าหรับการบรกิารทีจ่ าเป็นในทางการแพทย ์
การรอ้งขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิทัง้หมดจากผูป่้วย ครอบครัวผูป่้วย แพทย ์
หรอืเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลควรไดรั้บการจัดการใหส้อดคลอ้งกับนโยบายฉบับนี ้
นโยบายฉบับนีจ้ะไมบ่ังคับใชก้ับบรกิารจากแพทยท์ีจั่ดหาใหท้ี ่LLUBMC ทัง้นี ้

แพทยฉุ์กเฉนิไมใ่ชล่กูจา้งของ LLUBMC 

และใชน้โยบายทีแ่ยกตา่งหากซึง่ใหส้ว่นลดแกผู่ป่้วยทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพ 
หรอืผูป่้วยทีม่คีา่ใชจ้า่ยทางการแพทยส์งู (รายชือ่ของผูใ้หบ้รกิารทีไ่มอ่ยูภ่ายใตโ้ครงการ FAP ของ 
LLUBMC สามารถดไูดท้ี ่ 
https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc) 
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หลกัปรชัญา: 

ในฐานะขององคก์รทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานความศรัทธา LLUBMC 

พยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะสนองตอบตอ่ความตอ้งการดา้นการดแูลสขุภาพของผูป่้วยในเขตพืน้ทีใ่หบ้รกิารของ
ตน พันธกจิของ LLUBMC คอื “การสานตอ่งานดา้นการบ าบัดรักษาของพระเยซคูรสิต ์
และท าใหม้วลมนุษยม์คีวามสมบรูณ์” ภารกจิของ LLUBMC 

ไดแ้สดงออกใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนผา่นโครงการ FAP นี ้ความรับผดิชอบล าดับแรกและส าคัญทีส่ดุของ 

LLUBMC คอืเพือ่ดวูา่ผูป่้วยของตนไดรั้บการดแูลรักษาทางการแพทยท์ีเ่หมาะสม ทันตอ่เวลา 

และดว้ยความเมตตาพรอ้มกับค านงึถงึความเป็นสว่นตัว ศักดิศ์ร ีและความยนิยอมของผูป่้วย  

 

โดยปกตแิลว้ LLUBMC จะใหบ้รกิารดา้นโรงพยาบาลแกผู่ป่้วยทีอ่าศัยอยูภ่ายในและรอบๆ เขต Loma 

Linda ในฐานะเป็นมหาลัยทีม่กีารสอนเป็นหลกัและเป็นโรงพยาบาลขัน้สาม LLUBMC 
ยังไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นทรัพยากรระดับภมูภิาคทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในการดแูลรักษาทีจ่ าเป็นส าหรับผูป่้วยทีม่ี
ความซบัซอ้น และรับผูป่้วยจากโรงพยาบาลอืน่ๆ มากมายเป็นปกต ิอกีทัง้ LLUBMC 

ยังไดเ้สนอโครงการรักษาพยาบาลทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้นในระดับสงูอกีมากมายซึง่บางโครงการมคีว
ามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนัน้ ในการสนองตอบตอ่ความตอ้งการของผูป่้วยของตน LLUBMC 

จงึมุง่มั่นในการใหก้ารเขา้ถงึโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิเมือ่ผูป่้วยไมม่ปีระกันสขุภาพหรอืมปีระกั
นสขุภาพทีม่มีลูคา่นอ้ย และอาจตอ้งการความชว่ยเหลอืในการช าระใบแจง้หนีจ้ากโรงพยาบาล 
โครงการเหลา่นีร้วมถงึโครงการคุม้ครองทีรั่ฐบาลเป็นผูใ้หท้นุสนับสนุน การดแูลรักษาเพือ่การกศุล 
และการดแูลรักษาเพือ่การกศุลทีม่กีารช าระเงนิโดยใหส้ว่นลดตามทีร่ะบไุวใ้นทีน่ี ้

ตามระเบยีบขอ้บังคับของกฎหมายวา่ดว้ยการรักษาทางการแพทยแ์ละการคลอดแบบฉุกเฉนิของรัฐบาลก
ลาง (Federal Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA) LLUBMC 
ถกูหา้มมใิหม้สีว่นรว่มในการกระท าใดๆ 
ทีจ่ะเป็นการกดีกันบคุคลจากการแสวงหาการดแูลรักษาทางการแพทยฉุ์กเฉนิ เชน่ 
การเรยีกรอ้งใหผู้ป่้วยของแผนกฉุกเฉนิช าระเงนิกอ่นรับการรักษาส าหรับภาวะทางการแพทยท์ีฉุ่กเฉนิ 
หรอืโดยอนุญาตใหม้กีารด าเนนิการเรยีกเก็บหนีซ้ ึง่เป็นการแทรกแซงการใหก้ารดแูลรักษาทางการแพทย์
ฉุกเฉนิโดยไมม่กีารเลอืกปฏบิัต ิ 

 

ค าจ ากดัความของค าศพัท:์ 

จ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บโดยท่ัวไป (Amount Generally Billed, AGB):  กรมสรรพากรก าหนดให ้LLUBMC 

จัดตัง้วธิกีารทีผู่ป่้วยทีม่สีทิธรัิบความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจะไมถ่กูเรยีกเก็บเงนิมากกวา่ AGB 
ส าหรับบรกิารฉุกเฉนิและบรกิารทีจ่ าเป็นทางการแพทยอ์ืน่ๆ เพือ่จดุประสงคข์องขอ้ก าหนดนี ้LLUBMC 

จงึน าวธิกีารทีมุ่ง่หวงันีม้าใชโ้ดยการองิตามอตัราของ Medicare  

การดแูลรักษาเพือ่การกศุล:  
การดแูลรักษาเพือ่การกศุลหมายถงึการบรกิารดา้นโรงพยาบาลทีจ่ าเป็นในทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยใน
หรอืผูป่้วยนอกซึง่จัดหาใหแ้กผู่ป่้วยทีม่รีายไดต้ า่กวา่ 200% 

ของระดับความยากจนตามเกณฑข์องรัฐบาลกลางในปัจจบุัน 
และผูท้ีม่คีณุสมบตัติามทีก่ าหนดไวซ้ ึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทีร่ะบไุวใ้นโครงการ FAP ของ LLUBMC   

การช าระคา่ดแูลรักษาเพือ่การกศุลโดยใหส้ว่นลดบางสว่น:  การช าระเงนิโดยใหส้ว่นลดผา่นโครงการ 
FAP 

หมายถงึการดแูลรักษาเพือ่การกศุลบางสว่นซึง่เป็นผลมาจากการบรกิารดา้นโรงพยาบาลทีจ่ าเป็นในทางก
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ารแพทยส์ าหรับผูป่้วยในหรอืผูป่้วยนอกซึง่จัดหาใหแ้กผู่ป่้วยทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพ 
หรอืผูท้ีค่วามคุม้ครองจากประกันภัยของตนไมใ่หส้ว่นลดจากอตัราปกตขิอง LLUBMC และ 1) 

ปรารถนาความชว่ยเหลอืในการช าระบลิจากโรงพยาบาลของตน 2) มรีายไดอ้ยูท่ีห่รอืต า่กวา่ 350% 

ของระดับความยากจนตามเกณฑข์องรัฐบาลกลาง; และ 3) 

เป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตติามทีก่ าหนดไวซ้ ึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทีม่อียูใ่นโครงการ FAP ของ LLUBMC  

คา่ใชจ้า่ยรวม: 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามอตัราเต็มทีก่ าหนดไวข้ององคก์รส าหรับการใหบ้รกิารดแูลรักษาผูป่้วยกอ่นการหักล
ดหยอ่นจากรายได ้

แผนการช าระเงนิตามเงือ่นไข: 
แผนการช าระเงนิทีก่ าหนดขึน้โดยผูป่้วยทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับการช าระเงนิโดยใหส้ว่นลดผา่น 
FAP จะไดรั้บการจัดประเภทเป็นแผนการช าระเงนิตามเงือ่นไข 
แผนการช าระเงนิตามเงือ่นไขจะไมค่ดิดอกเบีย้ส าหรับยอดคา้งช าระใดๆ 
หรอืทัง้หมดทีค่รบก าหนดช าระจากผูป่้วย/ผูค้ ้าประกัน ในกรณีที ่LLUBMC 

และผูป่้วย/ผูค้ ้าประกันไมส่ามารถบรรลขุอ้ตกลงส าหรับแผนการช าระเงนิตามเงือ่นไขได ้
โรงพยาบาลจะใชส้ตูรการค านวณตามทีอ่ธบิายไวใ้นประมวลกฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั 
(Health & Safety Code) มาตรา 127400 (i), เพือ่ทีจ่ะก าหนดเงือ่นไขส าหรับ 

“แผนการช าระเงนิทีส่มเหตผุล” ตามทีน่ยิามไวใ้นบทกฎหมาย 

คูม่อืระดับความยากจนตามเกณฑข์องรัฐบาลกลาง (Federal Poverty Level, FPL): คูม่อื FPL 

ไดก้ าหนดเกณฑก์ารมคีณุสมบัตเิหมาะสมตามระดับรายไดร้วมและขนาดของครอบครัวส าหรับสถานะการ
ดแูลรักษาเพือ่กศุล และการช าระเงนิโดยใหส้ว่นลดตามทีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายฉบับนี ้ คูม่อื FPL 

จะไดรั้บการอัพเดทเป็นระยะโดยกระทรวงสาธารณสขุและบรกิารมนุษยข์องสหรัฐฯ  

จ านวนเงนิทีส่มเหตผุล: จ านวนเงนิทีแ่จง้โดยเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนของ LLUBMC 

ซึง่เป็นการประมาณการอยา่งมเีหตผุลของราคาจรงิทีต่อ้งช าระส าหรับบรกิารทีผู่ป่้วยไดรั้บที ่LLUBMC 

เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนจะพยายามอยา่งดทีีส่ดุเพือ่พัฒนาและก าหนดราคาทีส่มเหดผุล อยา่งไรก็ตาม 
เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนอาจไมส่ามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งเต็มทีส่ าหรับการบรกิารทางการแพทยจ์รงิทีส่ัง่โด
ยแพทยด์แูลผูป่้วย แพทยผ์ูรั้กษา หรอืแพทยท์ีใ่หค้ าปรกึษาของผูป่้วย   

แผนกบรกิารระหวา่งประเทศ: 
การดแูลรักษาเพือ่การกศุลส าหรับผูป่้วยชาวตา่งชาตทิกุคนตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและอนุมัตโิดยคณะกร
รมการการกศุลระหวา่งประเทศโดยสอดคลอ้งกับเกณฑง์บประมาณประจ าปี (อา้งองินโยบาย ZNV-51, 

สทิธปิระโยชนส์ าหรับชาวตา่งชาต)ิ  ผูป่้วยรายตา่งๆ 
ทีไ่ดรั้บการพจิารณาและอนุมัตโิดยคณะกรรมการจะไมม่สีทิธไิดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิผา่นโครงก
าร FAP 

ขอ้ก าหนดดา้นคณุสมบัตสิ าหรับนโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ LLUBMC: 

โดยขีน้อยูก่ับคณุสมบตัขิองผูป่้วยแตล่ะราย ความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ LLUBMC 
อาจมใีหส้ าหรับการดแูลรักษาเพือ่การกศุล 
หรอืการช าระเงนิโดยใหส้ว่นลดส าหรับการดแูลรักษาเพือ่การกศุลบางสว่น  
หากบคุคลรอ้งขอการดแูลรักษาเพือ่การกศุล หรอืการช าระเงนิโดยใหส้ว่นลด 
แตล่ม้เหลวไมส่ามารถใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นและสมเหตสุมผลแก ่LLUBMC เพือ่ใชใ้นการพจิารณาตัดสนิ 

LLUBMC อาจพจิารณาถงึความลม้เหลวดังกลา่วในการพจิารณาตัดสนิ 

ความชว่ยเหลอืทางการเงนิอาจถกูปฏเิสธเมือ่ผูป่้วย/บคุคลทีรั่บผดิชอบไมส่ามารถปฏบิัตไิดต้รงตามขอ้ก า
หนดดา้นคณุสมบัตขิองโครงการ FAP ของ LLUBMC  
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การบรกิารทีจ่ าเป็นในทางการแพทย:์ 
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิภายใตน้โยบายนีจ้ะน าไปใชก้ับบรกิารสขุภาพจติในทางการแพทย ์
(บรกิารจติเวช)  ส าหรับบรกิารทีเ่ป็นไปเพือ่ความสะดวก 
และ/หรอืความสบายจะไมไ่ดรั้บการพจิารณาวา่มคีวามจ าเป็นในทางการแพทย ์

ครอบครัวของผูป่้วย:  สิง่ตอ่ไปนีจ้ะน าไปใชก้ับทกุกรณีทีอ่ยูภ่ายใตโ้ครงการ FAP ของ LLUBMC: 

1. ส าหรับบคุคลทีม่อีาย ุ18 ปีหรอืมากกวา่ คูส่มรส คูค่รอง ตามทีน่ยิามไวใ้นมาตรา 297 

ของประมวลกฎหมายครอบครัวของรัฐแคลฟิอรเ์นยี และเด็กทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 
21 ปี ไมว่า่จะอาศัยอยูใ่นบา้นหรอืไมก็่ตาม 

     1.1      คูช่วีติ:   

ความสมัพันธแ์บบคูช่วีติจะไดรั้บการก าหนดในรัฐแคลฟิอรเ์นยีเมือ่บคุคลทัง้สองยืน่ค า
รอ้งขอการรับรองความสมัพันธแ์บบคูช่วีติตอ่เลขาธกิารรัฐซึง่ด าเนนิการในแผนกนี ้
และในเวลาของการยืน่ค ารอ้ง จะตอ้งมคีณุสมบัตติามขอ้ก าหนดตอ่ไปนีทั้ง้หมด: 

a. บคุคลทัง้สองมทีีพ่ านักรว่มกัน 

b. บคุคลทัง้สองไมไ่ดส้มรสกับบคุคลอืน่ 
หรอืเป็นคูช่วีติกับบคุคลอืน่ซึง่สถานะยังไมย่ตุ ิส ิน้สดุ 
หรอืไดรั้บการตัดสนิใหเ้ป็นโมฆะ 

c.

 บคุคลทัง้สองไมม่คีวามสมัพันธท์างสายเลอืดในทางทีจ่ะขดัขวางพวกเขาจา
กการสมรสกันในรัฐนี ้

d. บคุคลทัง้สองมอีายไุมต่ า่กวา่ 18 ปี 

e.  ขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี้:   

1)   บคุคลทัง้สองเป็นเพศเดยีวกัน 

2)  
บคุคลหนึง่หรอืทัง้สองคนมคีณุสมบัตติรงตามเกณฑค์ณุสมบัตภิายใต ้
บทที ่2 ของกฎหมายประกันสงัคม ตามทีน่ยิามไวใ้นขอ้ 42 U.S.C. 

มาตรา 402(a) ส าหรับผลประโยชนป์ระกันชวีติผูส้งูอาย ุหรอืบทที ่16 
ของกฎหมายประกันสงัคมตามทีน่ยิามไวใ้นขอ้ 42 U.S.C. มาตรา 

1381 ส าหรับบคุคลทีม่อีาย ุยา่งไรก็ตาม 

โดยไมค่ านงึถงึบทบัญญัตอิืน่ใดของมาตรานี ้
บคุคลทีม่เีพศตรงกันขา้มจะไมส่ามารถสรา้งความสมัพันธแ์บบคูช่วีติ
ได ้เวน้แตค่นใดคนหนึง่หรอืทัง้สองคนมอีายเุกนิ 62 ปี  

f. บคุคลทัง้สองสามารถใหค้วามยนิยอมส าหรับความสมัพันธแ์บบคูช่วีติ 

2. ส าหรับบคุคลทีอ่ายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิามารดา ญาตผิูด้แูล และเด็กอืน่ๆ ทีอ่ายตุ า่กวา่ 21 

ปีของบดิามารดา หรอืญาตผิูด้แูล 

A. ความรบัผดิชอบท ัว่ไปของผูป่้วย 

1. มคีวามจรงิใจ: ผูป่้วยตอ้งมคีวามจรงิใจและพรอ้มใหข้อ้มลูทัง้หมดทีร่อ้งขอโดย 

LLUBMC ในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการคัดกรองความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งใหเ้อกสารการมคีณุสมบัตเิหมาะสมทีถ่กูตอ้งและเป็นจรงิซึง่จ าเป็นและส
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มเหตผุลส าหรับการคุม้ครองความชว่ยเหลอืทางการเงนิผา่นโครงการคุม้ครองของรัฐบาลใ
ดๆ หรอืโครงการ FAP ของ LLUBMC 

ความจรงิใจยังหมายถงึความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มลู 
และ/หรอืเอกสารทีเ่รยีกรอ้งทัง้หมดอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ 

2. เขา้รว่มอยา่งแข็งขันและรับการคัดกรองทางการเงนิอยา่งครบถว้น: 

ผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพทกุรายและผูป่้วยทีร่อ้งขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิจะตอ้งด า
เนนิการสมัคร FAP ใหแ้ลว้เสร็จสมบรูณ์ กอ่นออกจาก LLUBMC ผูป่้วยควรตรวจสอบวา่ 

มขีอ้มลูและเอกสารเพิม่เตมิใดอกีหรอืไมท่ีค่วรยืน่ใหแ้ก ่LLUBMC 
ผูป่้วยมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการท าความเขา้ใจและปฏบิัตติามในการสง่เอกสารใหทั้นตามวั
นทีท่ีก่ าหนดไวข้อง LLUBMC หรอืโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิอืน่ๆ 

3. ช าระเงนิตามก าหนดส าหรับจ านวนเงนิทีต่อ้งออกเองสว่นใดๆ หรอืทัง้หมด: 
ผูป่้วยควรคาดหมาย และจะตอ้งช าระเงนิตามก าหนดในสว่นใดๆ หรอืทัง้หมด ณ 
เวลาทีรั่บบรกิาร จ านวนเงนิดังกลา่วตามก าหนดช าระ อาจรวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ:  

3.1 คา่จา่ยรว่ม 

3.2 คา่รับผดิชอบสว่นแรก 

3.3 คา่มัดจ า 

3.4 สว่นรว่มจา่ยของ Medi-Cal/Medicaid 

3.5 จ านวนเงนิทีส่มเหตผุล 

4. รว่มรับผดิชอบส าหรับการดแูลรักษาของโรงพยาบาล:  

ผูป่้วยแตล่ะรายตอ้งรว่มรับผดิชอบส าหรับการดแูลรักษาในโรงพยาบาลทีพ่วกเขาไดรั้บ 
ซึง่รวมถงึการตติามรับยาตามใบสัง่แพทย ์หรอืการดแูลรักษาทางการแพทยอ์ืน่ๆ 
ภายหลังการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล นอกจากนี ้
ผูป่้วยยังตอ้งรับผดิชอบในการรับรองวา่ 
การจัดการช าระเงนิจากบญัชผีูป่้วยนัน้ไดรั้บการด าเนนิการเสร็จสมบรูณ์ 
ผูป่้วยแตล่ะรายหรอืตัวแทนครอบครัวของผูป่้วยจ าเป็นตอ้งใหค้วามรว่มมอืและสือ่สารกับเ
จา้หนา้ทีข่อง LLUBMC ทัง้ในระหวา่งและภายหลังรับบรกิาร 

 

B. ข ัน้ตอนและความรบัผดิชอบของโรงพยาบาล 

1. เกณฑก์ารมสีทิธไิดรั้บภายใตโ้ครงการ FAP ของ LLUBMC 

ไดรั้บการก าหนดไวส้ าหรับผูป่้วยใดๆทีม่รีายไดค้รัวเรอืนนอ้ยกวา่ 350% 
ของระดับความยากจนตามเกณฑข์องรัฐบาลกลางในปัจจบุัน 
ในกรณีทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพฝ่ายทีส่ามคุม้ครอง 
หรอืในกรณีทีม่ปีระกันสขุภาพฝ่ายทีส่ามคุม้ครองแตไ่มค่รอบคลมุการช าระเต็มบัญช ี

2. โครงการ LLUBMC FAP 
ใชร้ปูแบบการสมัครส าหรับผูป่้วยแบบรวมฉบับเดยีวส าหรับทัง้การดแูลรักษาเพือ่การกศุลเ
ต็มรปูแบบ และการช าระเงนิโดยใหส้ว่นลด 
กระบวนการนีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหโ้อกาสผูส้มัครแตล่ะคนในการไดรั้บประโยชนจ์า
กความชว่ยเหลอืทางการเงนิสงูสดุในสิง่ทีพ่วกเขาอาจมคีณุสมบัตทิีจ่ะไดรั้บ 
ใบสมัครขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิ (Financial Assistance Application, FAA) 
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ใหข้อ้มลูของผูป่้วยทีจ่ าเป็นส าหรับโรงพยาบาลในการพจิารณาตัดสนิคณุสมบัตขิองผูป่้วย 
และขอ้มลูดังกลา่วจะถกูน าไปใชเ้พือ่ใหผู้ป่้วยและตัวแทนครอบครัวมคีณุสมบตัเิหมาะสม
ส าหรับการคุม้ครองสงูสดุทีม่ใีหผ้า่นโครงการของรัฐบาลและ/หรอืภายใตโ้ครงการ  
LLUBMC FAP 

3. ผูป่้วยทีม่สีทิธอิาจมคีณุสมบัตเิหมาะสมและอาจสมคัรขอรับ LLUBMC FAP 
ไดโ้ดยปฏบิัตติามค าแนะน าของการสมัครและพยายามอยา่งสมเหตผุลทีจ่ะใหเ้อกสารและ
ขอ้มลูความคุม้ครองสทิธปิระโยชนท์างดา้นสขุภาพแก ่LLUBMC เพือ่ให ้LLUBMC 

สามารถน าไปประกอบการพจิารณาคณุสมบัตขิองผูป่้วยเพือ่รับการคุม้ครองภายใตโ้ครงกา
รทีเ่หมาะสม 
การมสีทิธเิพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ดห้มายถงึการมสีทิธใินการมคีณุสมบัตเิหมาะสมภายใตโ้คร
งการ LLUBMC FAP ทัง้นี ้LLUBMC 

ตอ้งด าเนนิการประเมนิผูส้มัครใหค้รบถว้นสมบรูณ์และพจิารณาตัดสนิการมคีณุสมบัตกิอ่น
ทีจ่ะอนุญาตใหม้กีารดแูลรักษาเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบ 
หรอืการดแูลรักษาเพือ่การกศุลแบบมสีว่นลด 

4. LLUBMC FAP 

อาศัยความรว่มมอืกันของผูป่้วยแตล่ะรายซึง่เป็นผูท้ีอ่าจมสีทิธไิดรั้บความชว่ยเหลอืเต็มรปู
แบบหรอืบางสว่น 
เพือ่อ านวยความสะดวกในการรับขอ้มลูทางการเงนิของผูป่้วยทีถ่กูตอ้งและตรงตอ่เวลา 
LLUBMC จงึใชแ้บบฟอรม์สมัคร FAA 

ผูป่้วยทกุรายทีไ่มส่ามารถแสดงเอกสารการคุม้ครองทางการเงนิโดยผูรั้บประกันทีส่ามจะไ
ดรั้บโอกาสในการสมัคร FAA   

5. ผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพยังจะไดรั้บขอ้มลู ความชว่ยเหลอื 

และการสง่ตอ่ไปยังโครงการชว่ยเหลอืตา่งๆ 
ทีรั่ฐบาลใหท้นุสนับสนุนส าหรับบรกิารทีพ่วกเขาอาจมสีทิธไิดรั้บ 
และจะไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัความคุม้ครองของประกนัสขุภาพผา่น Covered California 

ผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพยังจะไดรั้บขอ้มลูตดิตอ่ส าหรับโครงการชว่ยเหลอืทางกฎหมาย
ส าหรับผูบ้รโิภคในทอ้งถิน่ซึง่อาจชว่ยผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพในการขอรับความคุม้ครอ
ง   

6. ผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพทีม่รีายไดน้อ้ยกวา่ 350% 
ของระดับความยากจนตามเกณฑข์องรัฐบาลกลาง 
และเป็นหนีจ้ านวนหนึง่เป็นการสว่นตัวหลังจากทีป่ระกันสขุภาพของตนไดจ้า่ยไปแลว้อาจ
จะมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ผูป่้วยใดๆ 
ทีร่อ้งขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิจะถกูขอใหก้รอกแบบฟอรม์ใบสมัคร FAA 

ใหค้รบถว้นสมบรูณ์ 

7. ใบสมัคร FAA 

ควรมขีอ้มลูทีค่รบถว้นสมบรูณ์ทันททีีม่ขีอ้บง่ชีว้า่ผูป่้วยมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งไดรั้บความชว่ย
เหลอืทางการเงนิ การสมัครอาจจะเสร็จเรยีบรอ้ยกอ่นการใหบ้รกิาร 
ในระหวา่งผูป่้วยพักในโรงพยาบาล 
หรอืภายหลังการใหบ้รกิารและผูป่้วยไดรั้บการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
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8. ใบสมัคร FAA ทีค่รบถว้นสมบรูณ์จะให:้ 

8.1 ขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับ LLUBMC 

เพือ่ใชใ้นการพจิารณาตัดสนิวา่ผูป่้วยมรีายไดเ้พยีงพอทีจ่ะจา่ยส าหรับบรกิารตา่งๆ 
หรอืไม ่

8.2

 เป็นเอกสารทีเ่ป็นประโยชนใ์นการพจิารณาตัดสนิการมคีณุสมบัตเิหมาะสม
ส าหรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ และ  

8.3 เป็นการตรวจสอบการจัดท าเอกสารแสดงพันธะสญัญาของ LLUBMC 

ในการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

9. อยา่งไรก็ตาม FAA ทีส่มบรูณ์อาจไมจ่ าเป็นหาก LLUBMC 

ภายใตด้ลุพนิจิของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีวตัดสนิวา่มขีอ้มลูทางการเงนิของผูป่้วยพอเพยีงทีจ่ะ
ท าใหส้ามารถตัดสนิการมคีณุสมบัตทิีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิ (ดขูอ้ E. 

สภาพการณก์ารดแูลรักษาเพือ่การกศุลพเิศษ) 

 

C. คณุสมบตั:ิ 

การดแูลรกัษาเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบและการดแูลรกัษาเพือ่การกศุลโดยใหส้ว่นลด: 

1. 

การมคีณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิในการช าระเงนิเต็มจ านวนหรอื
โดยมสีว่นลดจะไดรั้บการก าหนดแตเ่พยีงอยา่งเดยีวโดยความสามารถในการช าระเงนิของ
ผูป่้วยและ/หรอืตัวแทนครอบครัวของผูป่้วย 
คณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิจะไมอ่งิกับอาย ุเพศ 
เอกลกัษณ์ทางเพศ ความโนม้เอยีงทางเพศ ชนเผา่ ชาตกิ าเนดิ 
สถานะการเป็นทหารผา่นศกึ ความพกิาร หรอืศาสนา  
ในขณะทีค่วามชว่ยเหลอืทางการเงนิไมค่วรใหบ้นพืน้ฐานของการเลอืกปฏบิตัหิรอืการก าห
นดเอง  LLUBMC ยดึถอืการใชด้ลุพนิจิอยา่งเต็มทีโ่ดยสอดคลอ้งกับกฎหมาย 

และขอ้บังคับตา่งๆ 
เพือ่ก าหนดเกณฑก์ารมสีทิธแิละพจิารณาตัดสนิเมือ่ผูป่้วยใหห้ลักฐานทีเ่พยีงพอส าหรับกา
รมคีณุสมบัตเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

2. LLUBMC 
จะใหค้วามชว่ยเหลอืโดยตรงในระหวา่งการลงทะเบยีนผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวของผูป่้
วยเพือ่อ านวยความสะดวกในการสมัคร FAA ใหส้ าเร็จสมบรูณ์ ความสมบรูณ์ของ FAA 

และการสง่มอบขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิในสว่นใดๆ 
หรอืทัง้หมดอาจจ าเป็นเพือ่ใหม้คีณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

3. เป็นทีย่อมรับวา่ LLUBMC 

ใหบ้รกิารดแูลรักษาความเจ็บป่วยทีม่คีวามรนุแรงไมม่ากแบบฉุกเฉนิและเรง่ดว่นเป็นจ านว
นมากแกช่มุชนทอ้งถิน่ และยังมคีวามพยายามทีจ่ะลดภาระของการสมัครในบางกรณี 
แมว้า่คา่รักษาพยาบาลส าหรับการดแูลการรักษาทางการแพทยฉุ์กเฉนิอาจมรีาคาสงู 
แตก่รณีดังกลา่วก็เกดิขึน้นอ้ยกวา่กรณีการดแูลรักษาเล็กนอ้ยทีม่จี านวนมาก 
เมือ่คา่ใชจ้า่ยในการดแูลรักษาแบบฉุกเฉนิหรอืเรง่ดว่นนัน้นอ้ยกวา่ $5,000 
ผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวนัน้อาจจ าเป็นตอ้งสง่ใบสมัคร FAA 
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ทีก่รอกและลงนามเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นัน้ 
เอกสารแสดงการเสยีภาษีหรอืตน้ขัว้เช็คคา่จา้งอาจไมจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นกรณีดงักลา่ว  
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกนิ $5,000 

ผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวตอ้งใหห้ลักฐานแสดงรายไดใ้นรปูแบบของใบแสดงการเสยีภา
ษีเงนิไดข้องรัฐบาลกลางหรอืส าเนาของตน้ขัว้การจา่ยลา่สดุอยา่งนอ้ยสองใบ 

4. ผูป่้วยและ/หรอืตัวแทนครอบครัวอาจ าเป็นตอ้งสง่เอกสารสนับสนุนตามมาภายหลังใหแ้ก ่

LLUBMC ผูป่้วยจะไดรั้บค าแนะน าในการสง่มอบเอกสารสนับสนุนในเวลาทีก่ารสมัคร 

FAA เสร็จสมบรูณ์  
ผูป่้วยและ/หรอืตัวแทนครอบครัวของผูป่้วยทีร่อ้งขอความชว่ยเหลอืในการบรรลขุอ้ผกูมัด
ทางการเงนิของพวกเขากับ LLUBMC 

ควรจะใชค้วามพยายามทีส่มเหตผุลอยา่งเต็มทีใ่นการใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับ LLUBMC 
เพือ่ใชใ้นการพจิารณาตัดสนิการมคีณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ  
ใบสมัคร FAA และเอกสารเพิม่เตมิทีก่ าหนดไวจ้ะตอ้งสง่ไปยังส านักงานธรุกจิผูป่้วย 

ทีต่ัง้ของส านักงานนีจ้ะระบไุวช้ดัเจนในค าแนะน าดา้นการสมัคร  

5. LLUBMC จะมเีจา้หนา้ทีท่ีผ่า่นการอบรมใหก้ารตรวจสอบใบสมัคร FAA 

เพือ่ความสมบรูณ์และถกูตอ้ง 
การตรวจสอบใบสมคัรจะแลว้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วเทา่ทีเ่ป็นไปไดเ้มือ่พจิารณาถงึความ
จ าเป็นของผูป่้วยทีต่อ้งการการตอบรับทีทั่นตอ่เวลา 

6. ปัจจัยตา่งๆ 

ทีจ่ะพจิารณาเมือ่ท าการตัดสนิวา่บคุคลมคีณุสมบตัเิหมาะสมส าหรับความชว่ยเหลอืทางกา
รเงนิตามนโยบายฉบับนีห้รอืไมนั่น้ อาจรวมถงึ: 

6.1   รายไดค้รัวเรอืนซึง่องิตามใบแสดงการเสยีภาษีเงนิไดข้องรัฐบาลกลาง 

ตน้ขัว้คา่จา้งลา่สดุ หรอืขอ้มลูอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่ป่้วยจัดหาใหใ้นกรณกีารขาดเอกสารทีก่ลา่วมา และ 

6.2     ขนาดครอบครัว 

7. 

การมคีณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิอาจยนิยอมใหส้ าหรับการดแูล
รักษาเพือ่การกศุล หรอืการช าระเงนิโดยใหส้ว่นลด 
โดยขึน้อยูก่ับระดับคณุสมบัตขิองผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวตามทีน่ยิามไวใ้นเกณฑก์ าห
นดของโครงการ FAP นี ้

การพจิารณาตัดสนิใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิจะกระท าขึน้โดยเจา้หนา้ทีข่อง 
LLUBMC ทีไ่ดรั้บการอนุมัตแิลว้เทา่นัน้โดยเป็นไปตามระดับของอ านาจหนา้ทีต่อ่ไปนี:้ 

7.1 ผูจั้ดการส านักงานธรุกจิผูป่้วย (Patient Business Office):  บัญชนีอ้ยกวา่ 
$50,000 

7.2 ผูอ้ านวยการส านักงานธรุกจิผูป่้วย (Patient Business Office): 

 บัญชนีอ้ยกวา่ $100,000 

7.3 กรรมการบรหิารส านักงานธรุกจิผูป่้วย (Business Office):  บัญชนีอ้ยกวา่ 
$250,000 

7.4 รองประธานฝ่ายวงจรรายได:้   บัญชมีากกวา่ $250,000 
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8.  เมือ่ไดรั้บการก าหนดแลว้ 
การมคีณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิจะน าไปบังคับใชก้ับบรกิารเฉ
พาะตา่งๆ และวนัทีบ่รกิารตา่งๆ ทีผู่ป่้วยและ/หรอืตวัแทนครอบครัวของผูป่้วยไดส้มัครขอ 
ในกรณีของการดแูลรักษาตอ่เนือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการวนิจิฉัยผูป่้วยซึง่จ าเป็นตอ้งไดรั้บบรกิ
ารทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง LLUBMC 

ภายใตด้ลุพนิจิของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีวอาจจะใหก้ารรักษาแบบตอ่เนือ่งเป็นรายกรณีไปส าห
รับบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีต่รงกับเกณฑค์ณุสมบัตซิ ึง่จัดหาใหโ้ดย LLUBMC 

ยอดคา้งช าระในบัญชผีูป่้วยทีม่อียูก่อ่น ณ เวลาทีม่กีารพจิารณาตัดสนิคณุสมบัตโิดย 
LLUBMC จะถกูรวมไวแ้ละมสีทิธไิดรั้บการตดับัญชเีป็นสญู 

ตามดลุพนิจิของฝ่ายบรหิารของ LLUBMC แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

9. ภาระผกูพันของผูป่้วยส าหรับการช าระสว่นรว่มจา่ยของ Medi-Cal/Medicaid 
จะไมไ่ดรั้บการยกเวน้ไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม อยา่งไรก็ตาม 
ภายหลังการเรยีกเก็บเงนิในสว่นรว่มจา่ยของผูป่้วยแลว้ ยอดคงเหลอืทีย่ังไมช่ าระอืน่ๆ 
หรอืไมอ่ยูใ่นความคุม้ครองของประกันทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นรว่มจา่ยของ Medi-Cal/Medicaid 

ของผูป่้วยอาจไดรั้บการพจิารณาใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดแูลรักษาเพือ่การกศุล 

10. ผูป่้วยทีม่รีายไดร้ะหวา่ง 201% ถงึ 350% ของละดับ FPL จะไมต่อ้งจา่ยมากกวา่จ านวนที ่

Medicare จะจา่ยใหโ้ดยท่ัวไปส าหรับบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกัน 
เกณฑน์ีจ้ะน าไปใชก้ับการดแูลรักษาทีจ่ าเป็นในทางการแพทยทั์ง้หมดส าหรับผูป่้วยในขอ
งโรงพยาบาลและผูป่้วยนอก บรกิารทีเ่กดิขึน้ซ ้า หรอืบรกิารฉุกเฉนิทีจั่ดหาใหโ้ดย 
LLUBMC 

11.  ผูป่้วยทีม่สีทิธไิดรั้บ FAP จะถกูคดิคา่บรกิารนอ้ยกวา่ยอดรวมคา่บรกิารทัง้หมด   

 

D. การกศุลเต็มรปูแบบและการช าระเงนิโดยใหส้ว่นลด – 

ระดบัคณุสมบตัดิา้นรายไดส้ าหรบัผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนัสขุภาพ 

1. หากรายไดค้รัวเรอืนของผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพคอื 200% 
หรอืนอ้ยกวา่ระดับรายไดต้ามเกณฑค์วามยากจนทีก่ าหนดไวโ้ดยองิตามคูม่อื FPL 

ในปัจจบุัน 
และผูป่้วยมคีณุสมบัตติรงตามขอ้ก าหนดา้นคณุสมบัตอิืน่ทัง้หมดส าหรับความชว่ยเหลอืทา
งการเงนิ ผูป่้วยจะมสีทิธไิดรั้บการดแูลรักษาเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบ    

2. หากรายไดค้รัวเรอืนของผูป่้วยอยูร่ะหวา่ง 201% ถงึ 350% 

ของระดับรายไดต้ามเกณฑค์วามยากจนทีก่ าหนดไวโ้ดยองิตามคูม่อื FPL ในปัจจบุัน 
และผูป่้วยมคีณุสมบัตติรงตามขอ้ก าหนดา้นคณุสมบัตอิืน่ทัง้หมดส าหรับความชว่ยเหลอืทา
งการเงนิ ส ิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี้จะน ามาบังคับใช:้ 

2.1 หากบรกิารตา่งๆ ไมอ่ยูใ่นความคุม้ครองโดยผูจ้า่ยทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามใดๆ 

ดังนัน้โดยท่ัวไป ผูป่้วยจะตอ้งรับผดิชอบส าหรับคา่ใชจ้า่ยทีถ่กูเรยีกเก็บเต็มจ านวน 
ขอ้ผกูมัดในการช าระเงนิของผูป่้วยจะคดิเป็นเปอรเ์ซ็นตข์องจ านวนเงนิของ 
Medicare (อัตราการช าระเงนิของ Medicare เต็มอัตรา เชน่ ดัชนคีา่แรง, IME 

(Indirect Medical Expenses), DME (Direct Medical Expenses) และอืน่ๆ 
และขอ้บังคับการช าระเงนิของผูป่้วย) โครงการ Medicare 

จะจา่ยคา่บรกิารใหก็้ตอ่เมือ่ผูป่้วยเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชนข์อง Medicare 
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จ านวนเปอรเ์ซ็นตจ์รงิทีจ่า่ยโดยผูป่้วยแตล่ะคนจะองิตามอัตราทีป่รับอัตโนมัตทิีแ่ส
ดงในตาราง 1 ขา้งลา่ง: 

ตาราง 1 

ตารางการใหส้ว่นลดทีป่รบัอตัโนมตั ิ

เปอรเ์ซ็นตส์ าหรับครอบครัวตามเกณฑข์
อง FPL 

สว่นลดทีอ่นุญาตใ
หก้ับ M/Care  

เปอรเ์ซ็นตข์องการช าระเงนิ
แบบ OOP (Out-of-Pocket) 

ของผูป่้วย (ของ M/Care) 

   

201 – 260% 75% 25% 

261 – 320% 50% 50% 

321 – 350% 25% 75% 

3.    หากรายไดค้รัวเรอืนของผูป่้วยมากกวา่ 350% 
ของระดับรายไดต้ามเกณฑค์วามยากจนทีก่ าหนดไวโ้ดยองิตามคูม่อื FPL ในปัจจบุัน 

และผูป่้วยมคีณุสมบัตติรงตามขอ้ก าหนดา้นคณุสมบัตอิืน่ทัง้หมดส าหรับความชว่ยเหลอืทา
งการเงนิ ส ิง่ตอ่ไปนีจ้ะถกูน ามาบังคับใช:้ 

3.1     หากบรกิารตา่งๆ ไมอ่ยูใ่นความคุม้ครองโดยผูจ้า่ยทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามใดๆ 
ดังนัน้โดยท่ัวไป ผูป่้วยจะตอ้งรับผดิชอบส าหรับคา่ใชจ้า่ยทีถ่กูเรยีกเก็บเต็มจ านวน 
ขอ้ผกูมัดในการช าระเงนิของผูป่้วยจะเทา่กับ 100% ของยอดรวม 

(อัตราการช าระเงนิของ Medicare เต็มอัตรา เชน่ ดัชนคีา่แรง, IME, DME 

และอืน่ๆ และขอ้บังคับการช าระเงนิของผูป่้วย) โครงการ Medicare 

จะจา่ยคา่บรกิารใหก็้ตอ่เมือ่ผูป่้วยเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชนข์อง Medicare 

 

ผูป่้วยทีม่ปีระกนัสขุภาพ  

1. หากรายไดค้รัวเรอืนของผูป่้วยทีม่ปีระกันสขุภาพอยูร่ะหวา่ง 201% ถงึ 350% 

ของระดับรายไดต้ามเกณฑค์วามยากจนทีก่ าหนดไวโ้ดยองิตามคูม่อื FPL ในปัจจบุัน 
และผูป่้วยมคีณุสมบัตติรงตามขอ้ก าหนดา้นคณุสมบัตอิืน่ทัง้หมดส าหรับความชว่ยเหลอืทา
งการเงนิ ส ิง่ตอ่ไปนีจ้ะถกูน ามาบังคับใช:้ 

1.1 ส าหรับบรกิารตา่งๆ 

ทีผู่ป่้วยไดรั้บซึง่อยูใ่นความคุม้ครองของผูจ้า่ยทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม เชน่นัน้แลว้ 
ผูป่้วยจะรับผดิชอบเฉพาะหนึง่สว่นของคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดรั้บแจง้เทา่นัน้ (เชน่ 
คา่รับผดิชอบสว่นแรก หรอืคา่จา่ยรว่ม) ดังนัน้ 
พันธะผกูมัดในการช าระเงนิของผูป่้วยจะเป็นจ านวนเงนิเทา่กับสว่นตา่งระหวา่งจ าน
วนทีป่ระกันไดจ้า่ยไปแลว้และจ านวนเงนิของ Medicare (อัตราการช าระเงนิ 

Medicare เต็มอัตรา เชน่ ดัชนคีา่แรง IME, DME, อืน่ๆ, 

และพันธะผกูมัดในการช าระเงนิของผูป่้วย) ในสว่นที ่Medicare 
จะตอ้งช าระหากผูป่้วยเป็นผูรั้บผลประโยชนข์อง Medicare (เชน่ 
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หากประกันไดจ้า่ยมากกวา่จ านวนเงนิทีอ่นุญาตใหข้อง Medicare 
ผูป่้วยก็จะไมเ่ป็นหนีเ้พิม่ตอ่ไป 
แตห่ากประกันของผูป่้วยไดจ้า่ยนอ้ยกวา่จ านวนเงนิทีอ่นุญาตใหข้อง Medicare 

ผูป่้วยจะตอ้งจา่ยสว่นตา่งระหวา่งจ านวนเงนิทีป่ระกนัทีไ่ดจ้า่ยและจ านวนเงนิทีอ่นุ
ญาตใหข้อง Medicare) 

2. หากรายไดค้รัวเรอืนของผูป่้วยมากกวา่ 350% 

ของระดับรายไดต้ามเกณฑค์วามยากจนทีก่ าหนดไวโ้ดยองิตามคูม่อื FPL ในปัจจบุัน  

ส ิง่ตอ่ไปนีจ้ะถกูน าไปบังคบัใช:้ 

2.1 ส าหรับบรกิารตา่งๆ ทีผู่ป่้วยไดรั้บ 
ซึง่อยูใ่นความคุม้ครองของผูจ้า่ยทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม เชน่นัน้แลว้ 
ผูป่้วยจะรับผดิชอบเฉพาะหนึง่สว่นของคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดรั้บแจง้เทา่นัน้ (เชน่ 
คา่รับผดิชอบสว่นแรก หรอืคา่จา่ยรว่ม) ดังนัน้ 
พันธะผกูมัดในการช าระเงนิของผูป่้วยจะเป็นจ านวนเงนิเทา่กับสว่นตา่งระหวา่งจ าน
วนทีป่ระกันไดจ้า่ยและจ านวนเงนิรวมที ่Medicare จะจา่ยส าหรับบรกิารนี ้
บวกยีส่บิเปอรเ์ซ็นต ์(20%)  ยกตัวอยา่ง 

หากประกันจา่ยไปมากกวา่จ านวนเงนิทีอ่นุญาตใหข้อง Medicare บวก 20% 

ผูป่้วยจะไมเ่ป็นหนีเ้พิม่อกีตอ่ไป 
แตห่ากประกันของผูป่้วยจา่ยนอ้ยกวา่จ านวนเงนิทีอ่นุญาตใหข้อง Medicare บวก 
20% 

ผูป่้วยนีจ้ะตอ้งจา่ยสว่นตา่งระหวา่งจ านวนเงนิทีป่ระกันจา่ยและจ านวนเงนิเทา่กับ
จ านวนเงนิที ่Medicare อนุญาต บวก 20% 

 

E. สภาพการณ์การดแูลรกัษาเพือ่การกศุลพเิศษ 

1. หากเจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนของ LLUBMC 

ตัดสนิวา่ผูป่้วยเป็นผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศัยและไมม่คีวามคุม้ครองของผูจ้า่ยทีเ่ป็นบคุคลทีส่าม 
เขา/เธอจะถอืวา่มสีทิธโิดยอัตโนมัตสิ าหรับการดแูลรักษาเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบ 

2. ผูป่้วยทีเ่สยีชวีติทีไ่มม่ผีูจ้า่ยทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามใดๆ ไมม่ทีรัพยส์นิทีร่ะบไุด ้

หรอืส าหรับบคุคลใดทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งมกีารพสิจูนพ์นัิยกรรมโดยศาล 
จะถอืวา่มสีทิธโิดยอตัโนมัตสิ าหรับการดแูลรักษาเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบ 

3. ผูป่้วยทีถ่กูประกาศลม้ละลายโดยค าสัง่ศาลของรัฐบาลกลางภายในสบิสอง (12) 

เดอืนทีผ่า่นมา จะถอืวา่มสีทิธไิดรั้บการดแูลรักษาเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบ 
ผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวควรใหส้ าเนาของเอกสารค าสัง่ศาลอันเป็นสว่นหนึง่ของการสมั
ครของตน 

4. ผูป่้วยทีรั่บการรักษาในแผนกฉุกเฉนิซึง่เป็นบคุคลที ่LLUBMC 

ไมส่ามารถออกใบแจง้ยอดบัญช ี
จะมบีัญชทีีถ่กูลงเป็นหนีส้ญูอันเนือ่งมาจากการดแูลรักษาเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบ (เชน่ 
ผูป่้วยออกกอ่นไดรั้บขอ้มลูการเรยีกเก็บเงนิ) 
สถานการณด์ังกลา่วทัง้หมดจะไดรั้บการระบไุวใ้นหมายเหตบุัญชขีองผูป่้วยโดยเป็นสว่น
ส าคัญหนึง่ของกระบวนการทางเอกสาร 
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5. LLUBMC 
ถอืวา่ผูป่้วยเหลา่นัน้ทีม่สีทิธเิหมาะสมส าหรับโครงการชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยทีรั่ฐบาลเป็
นผูส้นับสนุน (เชน่ โครงการ Medi-Cal/Medicaid, 

โครงการบรกิารส าหรับเด็กของรัฐแคลฟิอรเ์นยี (California Children’s Services) 
และโครงการชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยของรัฐหรอืทอ้งถิน่) 
เป็นผูม้สีทิธเิหมาะสมโดยอัตโนมัตสิ าหรับการดแูลรักษาเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบเมือ่ใดก็ต
ามทีก่ารช าระเงนิไมส่ามารถกระท าไดโ้ดยโครงการของรัฐบาล ยกตัวอยา่ง เชน่ 
ผูป่้วยทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับโครงการ Medi-Cal/Medicaid 
เชน่เดยีวกนักับโครงการอืน่ๆ 
ของรัฐบาลทีส่นองตอบตอ่ความตอ้งการของผูป่้วยทีม่รีายไดน้อ้ย (เชน่ โครงการ CHDP 

และ CCS) ซึง่โครงการไมไ่ดช้ าระเงนิส าหรับบรกิารทัง้หมด 
หรอืวนัทีพั่กอยูใ่นโรงพยาบาล 
จะมสีทิธไิดรั้บความคุม้ครองจากโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ทัง้นี ้
ภายใตโ้ครงการ FAP ของ LLUBMC 
ยอดคงเหลอืในบัญชขีองผูป่้วยชนดิทีเ่บกิคนืไมไ่ดจ้ะมสีทิธไิดรั้บการลงบัญชเีป็นหนีส้ญูเ
ทา่กับการดแูลรักษาเพือ่การกศุล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะถกูรวมอยูใ่นการดแูลรักษาเพือ่การกศุล 
ไดแ้กค่า่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพักรักษาตัวทีถ่กูปฏเิสธ 
หรอืวนัทีรั่บการดแูลรักษาทีถ่กูปฎเิสธ  
การปฎเิสธค ารอ้งขออนุมตักิารรักษาพยาบาลทัง้หมด (Treatment Authorization Request, 

TAR) ตอ่โครงการ Medi-Cal/Medicaid และผูป่้วยอืน่ๆ 
ทีอ่ยูใ่นความคุม้ครองของโครงการชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยตา่งๆ และการปฏเิสธอืน่ๆ 
(เชน่ ความคุม้ครองแบบจ ากัด) จะไดรั้บการจัดประเภทเป็นการดแูลรักษาเพือ่การกศุล  

         6. การประเมนิผลใดๆ 
ส าหรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกับผูป่้วยทีอ่ยูใ่นความคุม้ครองของโครงการ 
Medicare ตอ้งประกอบดว้ยการวเิคราะหอ์ยา่งมเีหตผุลเกีย่วกับสนิทรัพย ์หนีส้นิ 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของผูป่้วยกอ่นทีจ่ะพจิารณาคณุสมบัตกิารมสีทิธสิ าหรับโครง
การความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
การประเมนิผลความชว่ยเหลอืทางการเงนิดังกลา่วจะตอ้งด าเนนิการกอ่นที ่LLUBMC 

จะใหบ้รกิารเสร็จสมบรูณ์  

6.1 โดยไมค่ านงึถงึสิง่ทีม่มีากอ่น สว่นของบัญชผีูป่้วยของ Medicare (a) 

ส าหรับคา่ใชจ้า่ยทีผู่ป่้วยรับผดิชอบจา่ย (ประกันภัยรว่ม 
และคา่รับผดิชอบสว่นแรก), (b) 

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นความคุม้ครองของประกันภัย หรอืผูจ้า่ยรายอืน่ใด 
ซึง่รวมถงึMedi-Cal/Medicaid และ (c) คา่ใชจ้า่ยทีเ่บกิคนืไมไ่ดโ้ดย Medicare 

ในฐานะเป็นหนีส้ญู อาจไดรั้บการจัดประเภทเป็นการดแูลรักษาเพือ่การกศุล หาก: 

a. ผูป่้วยเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชนภ์ายใต ้Medi-Cal/Medicaid 
หรอืโครงการอืน่ทีใ่หบ้รกิารตามความจ าเป็นดา้นการดแูลสขุภาพของผูป่้วยทีม่ี
รายไดน้อ้ย หรอื 

b. มฉิะนัน้ 
ผูป่้วยมคีณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิภายใตน้โยบาย
นี ้และดังนัน้เฉพาะในขอบเขตของการตัดหนีส้ญูทีม่ใีหภ้ายใตน้โยบายนี้ 
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7.  ผูป่้วยใดๆ ทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพซึง่เป็นผูท้ีม่รีายไดม้ากกวา่ 350% ของละดับ FPL 

ในปัจจบุัน และประสบเหตกุารณ์หายนะทางการแพทย ์
อาจถอืวา่มสีทิธไิดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
ผูป่้วยดังกลา่วทีม่รีายไดส้งูกวา่จะไมม่คีณุสมบัตทิีจ่ะไดรั้บการดแูลรักษาเพือ่การกศุลเต็มรู
ปแบบตามปกต ิหรอืการดแูลทีม่กีารช าระเงนิโดยใหส้ว่นลด 
อยา่งไรก็ตามการพจิารณาวา่เป็นเหตกุารณ์หายนะทางการแพทยอ์าจกระท าไดโ้ดยเป็นรา
ยกรณ ี
การพจิารณาตัดสนิวา่เป็นเหตกุารณ์หายนะทางการแพทยค์วรอยูบ่นพืน้ฐานของจ านวนหนี้
สนิของผูป่้วยทีค่ดิตามใบแจง้หนี ้
และพจิารณารายไดแ้ละสนิทรัพยข์องผูป่้วยตามทีไ่ดรั้บรายงานในเวลาทีเ่กดิขึน้ 
การบรหิารจัดการจะใชด้ลุพนิจิทีเ่หมาะสมในการตัดสนิใจโดยองิตามเหตกุารณ์หายนะทา
งการแพทย ์ตามแนวทางท่ัวไป บัญชพีรอ้มหนีส้นิของผูป่้วยใดๆ 
ส าหรับคา่บรกิารทีไ่ดรั้บซึง่เกนิ $200,000 

อาจจะไดรั้บการพจิารณาใหม้สีทิธใินฐานะเป็นเหตกุารณ์หายนะทางการแพทย ์ 

           8. บัญชใีดๆ ทีถ่กูสง่กลับคนืให ้LLUBMC 

จากหน่วยงานเรยีกเก็บหนีท้ีไ่ดล้งความเห็นวา่ผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวไมม่สีนิทรัพยท์ี่
จะจา่ยใบแจง้หนีข้องเขาหรอืเธอ อาจถอืวา่มสีทิธไิดรั้บการดแูลรักษาเพือ่การกศุล 
เอกสารบันทกึความไรค้วามสามารถในการจา่ยคา่บรกิารของผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวจ
ะถกูเก็บรักษาไวใ้นแฟ้มเอกสารส าหรับการดแูลรักษาเพือ่การกศุล 

 

F. เกณฑส์ าหรบัการก าหนดใหมจ่ากหนีส้ญูเป็นการดแูลรกัษาเพือ่การกศุล 

1. หน่วยงานเรยีกเก็บหนีจ้ากภายนอกทัง้หมดทีท่ าสญัญากับ LLUBMC 

เพือ่ตดิตามบัญชแีละ/หรอืการเรยีกเก็บเงนิส าหรับหนีส้ญูจะใชเ้กณฑต์อ่ไปนีเ้พือ่ระบกุารเ
ปลีย่นสถานะจากหนีส้ญูเป็นการดแูลรักษาเพือ่การกศุล: 

1.1 บัญชขีองผูป่้วยตอ้งไมม่ปีระกันสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง (รวมถงึ 

โครงการคุม้ครองของรัฐบาล หรอืผูจ้า่ยรายอืน่ทีเ่ป็นบุคคลทีส่าม); และ  

1.2 ผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวตอ้งมเีครดติ 
และ/หรอืคะแนนความประพฤตทิีจั่ดอันดับอยูภ่ายในต า่สดุ 25 

เปอรเ์ซ็นตข์องคะแนนเครดติส าหรับวธิกีารประเมนิเครดดิใดๆ ทีใ่ช ้และ  

1.3 ผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวยังไมไ่ดท้ าการช าระเงนิภายใน 150 

วนัของการมอบหมายหน่วยงานเรยีกเก็บหนี ้ 

1.4 หน่วยงานเรยีกเก็บหนีไ้ดต้ัดสนิวา่ ผูป่้วย/ตัวแทนครอบครัวไมส่ามารถจา่ย; 

และ/หรอื 

1.5 ผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวไมม่หีมายเลขประกันสงัคมทีใ่ชก้ารได ้

และ/หรอืทีพ่ านักอาศัยทีร่ะบไุวอ้ยา่งถกูตอ้งเพือ่ก าหนดคะแนนเครดติ 

2. บัญชทัีง้หมดทีถ่กูสง่กลับคนืจากหน่วยงานเรยีกเก็บหนีส้ าหรับการก าหนดใหมจ่ากหนีส้ญู 

เป็นการดแูลรักษาเพือ่การกศุลจะไดรั้บการประเมนิโดยเจา้หนา้ทีข่องแผนกแจง้หนี้ของ 
LLUBMC กอ่นการจัดประเภทใหมภ่ายในบันทกึและระบบบัญชขีองโรงพยาบาล 
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G. การแจง้ผูป่้วย 

1. เมือ่ไดพ้จิารณาตัดสนิการมสีทิธไิดรั้บแลว้ 

จดหมายทีร่ะบสุถานะของการตัดสนิจะถกูสง่ไปยังผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัว 
จดหมายแสดงสถานะการตัดสนิจะระบสุ ิง่ใดสิง่หนึง่ตอ่ไปนี:้ 

1.1    การอนุมัต:ิ จดหมายจะระบวุา่บัญชไีดรั้บการอนุมัตแิลว้ 

ระดับของการอนุมตัแิละจ านวนเงนิทีผู่ป่้วยคา้งช าระ 
พรอ้มดว้ยขอ้มลูและค าแนะน าส าหรับการด าเนนิการตอ่ไปของผูป่้วย  

1.2 การปฏเิสธ: 
ผูป่้วยจะไดรั้บค าอธบิายเหตผุลส าหรับการปฏเิสธการมสีทิธไิดรั้บซึง่องิตามใบสมัค
ร FAA พรอ้มทัง้ระบจุ านวนเงนิใดๆ ทีผู่ป่้วยคา้งช าระ 

รวมถงึขอ้มลูตดิตอ่และค าแนะน าส าหรับการช าระเงนิ  

1.3 คงคา้งอยู:่ ผูส้มัครจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบวา่เหตใุดใบสมัคร FAA จงึไมส่มบรูณ์ 

พรอ้มระบขุอ้มลูยอดคา้งช าระทัง้หมด 
และหนังสอืบอกกลา่วจะรอ้งขอใหผู้ป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวจัดหาขอ้มลูใหแ้ก ่
LLUBMC  

 

H. แผนการช าระเงนิทีม่เีง ือ่นไข 

1. เมือ่ LLUBMC ไดต้ัดสนิใจใหส้ว่นลด 
ผูป่้วยจะมทีางเลอืกในการช าระจ านวนเงนิคา้งช าระสว่นใดๆ 
หรอืทัง้หมดทีค่รบก าหนดช าระ โดยการจา่ยเป็นกอ้นครัง้เดยีว 
หรอืผา่นแผนการช าระเงนิทีม่เีงือ่นไขตามก าหนดเวลา  

2. LLUBMC 

จะปรกึษาทางเลอืกของแผนการช าระเงนิกับผูป่้วยแตล่ะรายทีร่อ้งขอใหจั้ดการส าหรับการ
ช าระแบบมเีงือ่นไข 
แผนการช าระสว่นบคุคลจะถกูจัดเตรยีมโดยองิกับความสามารถของผูป่้วยในการปฏบิัตติา
มเงือ่นไขการช าระเงนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตามแนวทางโดยท่ัวไป 
แผนการช าระเงนิมโีครงสรา้งการช าระเงนิไมเ่กนิ 12 เดอืน  

3. LLUBMC จะเจรจาตอ่รองดว้ยความสจุรติใจกับผูป่้วย; อยา่งไรก็ตาม 

ผูป่้วยไมม่พัีนธะผกูมัดใหรั้บเงือ่นไขการช าระทีไ่ดเ้สนอ ในกรณทีี ่LLUBMC 
และผูป่้วยหรอืผูค้ ้าประกันแตล่ะรายไมส่ามารถบรรลขุอ้ตกลงในการจัดท าแผนการช าระเงิ
นทีม่เีงือ่นไข โรงพยาบาลจะใชส้ตูร “แผนการช าระเงนิทีส่มเหตผุล” 
ตามทีน่ยิามไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสขุภาพและความปลอดภัย มาตรา 127400 (i) 
เป็นพืน้ฐานส าหรับแผนการช าระเงนิ ทัง้นี ้“แผนการช าระเงนิทีส่มเหตผุล” 
หมายถงึการช าระเงนิรายเดอืนทีไ่มม่ากกวา่ 10 
เปอรเ์ซ็นตข์องรายไดค้รัวเรอืนของผูป่้วยตอ่เดอืน 
โดยไมร่วมการหักลดส าหรับคา่ครองชพีทีจ่ าเป็นตา่งๆ ในการใชส้ตูร 
“แผนช าระเงนิทีส่มเหตผุล”, LLUBMC จะรวบรวมขอ้มลูรายไดข้องครอบครัวผูป่้วย และ 

“คา่ครองชพีทีจ่ าเป็น” โดยสอดคลอ้งกับรัฐบัญญัต ิLLUBMC 

จะใชแ้บบฟอรม์มาตรฐานเพือ่รวบรวมขอ้มลูดังกลา่ว 
ผูป่้วยหรอืผูค้ ้าประกันแตล่ะรายทีเ่สาะหาการจัดท าแผนการช าระเงนิโดยการใชส้ตูร 
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“แผนการช าระเงนิทีส่มเหตผุล” จะตอ้งสง่ขอ้มลูรายไดค้รัวเรอืนและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
ตามทีร่อ้งขอ เวน้แตค่ ารอ้งขอขอ้มลูจะไดรั้บการยกเวน้โดยตัวแทนของ LLUBMC 

4. 

ไมม่กีารคดิดอกเบีย้ส าหรับบัญชผีูป่้วยทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมในระยะเวลาของแผนการช า
ระเงนิใดๆ ทีไ่ดรั้บการจัดการภายใตข้อ้ก าหนดของ FAP 

5. เมือ่แผนการช าระเงนิไดรั้บการอนุมัตโิดย LLUBMC ความลม้เหลวใดๆ 

ในการช าระเงนิตดิตอ่กันตามก าหนดช าระในระหวา่งชว่ง 90 วนั 

จะกอ่ใหเ้กดิการผดินัดช าระในแผนช าระเงนิ 
ผูป่้วยหรอืผูค้ ้าประกันมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการตดิตอ่ส านักงานธรุกจิผูป่้วยของ LLUBMC 

หากสภาพการณ์เปลีย่นไปและไมส่ามารถบรรลเุงือ่นไขการช าระเงนิ อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณขีองการผดินัดช าระเงนิ LLUBMC 

จะใชค้วามพยายามอยา่งสมเหตผุลในการตดิตอ่กบัผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวทางโทรศั

พทแ์ละพรอ้มกับใหห้นังสอืบอกกลา่วเรือ่งการผดินัดช าระ 
ผูป่้วยจะมโีอกาสในการเจรจาอกีครัง้ในการขอขยายเวลาการช าระเงนิออกไปโดยการตดิต่
อตัวแทนของส านักงานธรุกจิผูป่้วยภายในสบิสี ่(14) 
วนันับตัง้แตว่นัทีใ่นหนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการผดินัดช าระในแผนการช าระเงนิทีข่ยายเวลา
ให ้หากผูป่้วยลม้เหลวในการเจรจารอ้งขอแผนการขยายเวลาช าระเงนิอกีครัง้ภายในสบิสี ่
(14) วัน 

จะถอืวา่แผนการช าระเงนิใชไ้มไ่ดผ้ลและบัญชนีีจ้ะตกไปอยูใ่นสถานะของการเรยีกเก็บหนี ้

6. หากเป็นไปได ้

แผนการช าระเงนิทัง้หมดควรไดรั้บการด าเนนิการผา่นผูใ้หบ้รกิารโอนเงนิทางอเิล็คทรอนิ
คส ์(electronic Funds Transfer, EFT) จากภายนอก อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีทีผู่ป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวแสดงความปรารถนาทีจ่ะช าระเงนิภายใตแ้ผนการ
ช าระเงนิโดยไมต่อ้งผา่นผูใ้หบ้รกิาร EFT จากภายนอก LLUBMC 

จะพยายามอ านวยความสะดวกส าหรับค ารอ้งขอดังกลา่วโดยมเีงือ่นไขวา่ผูป่้วยจะตอ้งช า
ระเงนิตามแผนการช าระเงนิทีข่ยายเวลาใหโ้ดยผา่นเงนิสด เช็ค ใบสัง่จา่ยเงนิ 
หรอืบัตรเครดติ 

 

I. การแกไ้ขขอ้พพิาท 

1. ในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทเกีย่วกับคณุสมบัตขิองโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

ผูป่้วยสามารถยืน่หนังสอือทุธรณ์ตอ่ LLUBMC เพือ่ขอใหม้กีารการพจิารณาใหม ่
หนังสอือทุธรณ์ควรประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้โตแ้ยง้ทีส่มบรูณ์ของผูป่้วยพรอ้มดว้ยเหตผุล
ในการขอพจิารณาใหม ่อกีทัง้ควรแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิใดๆ 
หรอืทัง้หมดทีส่นับสนุนการเรยีกรอ้งของผูป่้วยมาพรอ้มกับหนังสอือทุธรณ์ 

2. การอทุธรณ์ใดๆ 
หรอืทัง้หมดจะไดรั้บการพจิารณาใหมโ่ดยกรรมการบรหิารของส านักงานธรุกจิผูป่้วย 
คณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาหนังสอืแถลงขอ้โตแ้ยง้ และเอกสารแนบ 
ภายหลังเสร็จสิน้การทบทวนค ารอ้งของผูป่้วย 
กรรมการบรหิารจะใหห้นังสอือธบิายผลของการวนิจิฉัยขอ้เท็จจรงิและการตัดสนิใจแกผู่ป่้ว
ย 
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การพจิารณาตัดสนิทัง้หมดทีม่าจากกรรมการบรหิารจะถอืเป็นค าตัดสนิชีข้าดและไมส่ามาร
ถอทุธรณต์อ่ไปไดอ้กี 

 

J. ประกาศสาธารณะ 

1.    LLUBMC จะปิดประกาศหนังสอืบอกกลา่วเพือ่แจง้ใหส้าธารณะทราบเกีย่วกับ FAP, 

FAA, เอกสารสรปุยอ่ในภาษาทีเ่รยีบงา่ย และนโยบายการแจง้หนีแ้ละการเรยีกเก็บหนี ้

หนังสอืบอกกลา่วดังกลา่วจะปิดประกาศไวเ้ป็นจ ามากในพืน้ทีบ่รกิารผูป่้วยในและผูป่้วยนอ
กของLLUBMC, รวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ แผนกฉุกเฉนิ ส านักงานแจง้หนี้ 
พืน้ทีรั่บผูป่้วยในและลงทะเบยีนผูป่้วยนอก หรอืบรเิวณพืน้ทีร่อสว่นกลางส าหรับผูป่้วยของ 
LLUBMC หนังสอืบอกกลา่วจะถกูปิดประกาศไวต้ามสถานทีต่า่งๆ 

ทีผู่ป่้วยอาจไปช าระบลิของตน 
หนังสอืบอกกลา่วจะประกอบดว้ยขอ้มลูตดิตอ่เพือ่ใหผู้ป่้วยสามารถขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กับความชว่ยเหลอืทางการเงนิได ้เชน่เดยีวกับ 
สถานทีรั่บสมัครส าหรับความชว่ยเหลอืดังกลา่ว  

1.1 
หนังสอืบอกกลา่วเหลา่นีจ้ะถกูปิดประกาศในภาษาอังกฤษและสเปนและภาษาอืน่ใ
ดตามทีก่ าหนดไวโ้ดย IRC มาตรา 501(r)    

2. นอกจากนี ้นโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิ ใบสมัครความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
เอกสารสรปุยอ่ในภาษาทีเ่รยีบงา่ย 
และนโยบายการแจง้หนีแ้ละเรยีกเก็บหนีจ้ะมใีหท้างออนไลนท์ี ่
https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc 

3. 

ส าเนากระดาษของเอกสารทีอ่า้งองิขา้งตน้จะมใีหแ้กส่าธารณชนตามค ารอ้งขอทีส่มเหตสุ
มผลโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ LLUBMC 

จะสนองตอบตอ่ค ารอ้งดังกลา่วในลักษณะทีเ่หมาะสมตอ่เวลา 

 

K. การรายงานการดแูลรกัษาเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบและการช าระเงนิโดยใหส้ว่นลด 

1. LLUBMC 
จะรายงานการดแูลรักษาเพือ่การกศุลจรงิทีไ่ดจั้ดหาใหโ้ดยสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของระ
เบยีบขอ้บังคับนีข้องส านักงานการวางแผนและพัฒนาสขุภาพท่ัวรัฐ(Office of Statewide 

Health Planning and Development, OSHPD) ตามทีบ่รรจอุยูใ่น 
คูม่อืการบัญชแีละการรายงานส าหรับโรงพยาบาล (Accounting and Reporting Manual 

for Hospitals) ฉบับแกไ้ขครัง้ทีส่อง เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับ LLUBMC 

จะดแูลรักษาเอกสารทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกบัเกณฑก์ าหนดของการดแูลรักษาเพือ่
การกศุลของตน และส าหรับผูป่้วยแตล่ะราย LLUBMC 

จะเก็บรักษาเอกสารทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกับการพจิารณาตัดสนิในการใหก้ารดแูลรั
กษาเพือ่การกศุลทัง้หมด ตามทีก่ าหนดไวโ้ดย OSHPD 

การดแูลรักษาเพือ่การกศุลทีใ่หแ้กผู่ป่้วยจะไดรั้บการบันทกึไวต้ามคา่บรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ
ส าหรับบรกิารทีไ่ดจั้ดหาให ้ 
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2. LLUBMC ควรใหส้ าเนาของ FAP นีแ้ก ่OSHPD 
ซึง่รวมถงึนโยบายการดแูลรักษาเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบและการช าระเงนิโดยใหส้ว่นลดใน
เอกสารฉบับเดยีว FAP ยังประกอบดว้ย: 1) 

กระบวนการดา้นสทิธใินการรับเลอืกและคณุสมบัตขิองผูป่้วยทัง้หมด 2) 
การสมัครรวมส าหรับการดแูลรักษาเพือ่การกศุลและการช าระเงนิโดยใหส้ว่นลด และ 3) 

กระบวนการตรวจสอบทัง้ส าหรับการดแูลเพือ่การกศุลเต็มรปูแบบและการช าระเงนิโดยใหส้่

วนลด เอกสารเหลา่นีค้วรจัดสง่ใหแ้ก ่OSHPD ในทุกสองปี 

หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ 

 

L.  อืน่ๆ 

1. การรักษาความลับ – 
เป็นทีย่อมรับวา่ความจ าเป็นในการรับความชว่ยเหลอืเป็นประเด็นสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดออ่น
และลกึซึง้ส าหรับผูรั้บบรกิาร การรักษาความลับของค ารอ้งขอ 
ขอ้มลูและการจัดหาเงนิทนุจะไดรั้บการเก็บรักษาไวส้ าหรับทกุคนทีแ่สวงหาหรอืรับความช่

วยเหลอืทางการเงนิ 
การอบรมแนะแนวเจา้หนา้ทีแ่ละการเลอืกบคุลากรทีจ่ะปฏบิัตงิานตามนโยบายนีค้วรจะไดรั้
บการชีน้ าภายใตค้า่นยิมเหลา่นี ้

 2. ขอ้ก าหนดโดยสจุรติ - LLUBMC 

ด าเนนิการจัดการความชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยสจุรติใจเพือ่ผูป่้วยทีม่คีณุสมบัตเิหมาะส
ม 
และอาศัยขอ้เท็จจรงิทีว่า่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวนัน้สมบรูณ์ครบถว้นแ
ละถกูตอ้ง การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิไมไ่ดเ้ป็นการก าจัดสทิธใินการแจง้หนี ้
ทัง้โดยยอ้นหลังหรอืในเวลาทีใ่หบ้รกิารส าหรับบรกิารทัง้หมดหากผูป่้วย 
หรอืตัวแทนครอบครัวหลอกลวง หรอืเจตนาใหข้อ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง        ยิง่ไปกวา่นัน้ 
LLUBMC สงวนสทิธใินการแสวงหาการเยยีวยาทัง้หมดทัง้ในทางแพง่ 

และอาญาจากผูป่้วยหรอืตัวแทนครอบครัวเหลา่นัน้ทีห่ลอกลวง 
หรอืเจตนาใหข้อ้มลูเท็จเพือ่ใหต้นมคีณุสมบตัเิหมาะสมส าหรับโครงการ FAP ของ  
LLUBMC  

3. นโยบายเครดติและการเรยีกเก็บหนี ้- LLUBMC 

ไดว้างนโยบายการแจง้หนีแ้ละเรยีกเก็บหนีซ้ ึง่มใีหท้างออนไลนท์ี ่
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การด าเนนิการทัง้หมดโดย LLUBMC 
ในการไดม้าซึง่ขอ้มลูเครดติทีเ่กีย่วกับผูป่้วย/บคุคลทีรั่บผดิชอบ 
หรอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการสง่ตอ่กรณีของผูป่้วย/บคุคลทีรั่บผดิชอบไปยังหน่วยงานเรยี
กเก็บหนีนั้น้จะตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายเครดติและการเรยีกเก็บหนี ้

 

 

อนุมัต:ิ  คณะกรรมการบรหิาร;  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ LLUBMC ;  

รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงนิของ LLUBMC ;  คณะกรรมการ LLUBMC  
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